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HISTORIEN BAKOM ETT GAMMALT FOTO

1.

Efter nästan 30 år hände det sig att Lars Erik Blomqvist och jag ur en låda 

plockade fram ett foto vi ”ärvt” efter Sergej Rittenberg, vår avhållne lärare på 

Ryska institutet i Stockholm, som dog 1975.

Jag hade fullständigt glömt bort denna gruppbild. Den sade mig ingen-

ting. Fyra personer – av 21 – var lätt igenkännliga: vår gamle professor Peeter 

Arumaa, hans efterträdare Anders  Sjöberg, Stella Thomasson, mångårig lärare 

på institutionen, och Rittenberg själv, den gamle förfinade petersburgaren som 

stod för konversationsövningar och lärde oss älska rysk poesi. Detta måste vara 

1950-tal, alltså decenniet innan vi själva kom till institutionen. Ett 50-tal som 

för oss var nästan komplett okänt. Hur hade det blivit så? Varför var Slaviska 

institutionens tidiga historia så fullständigt bortglömd? Det var frågor som eg-

gade mig och drev mig att under ett år – 2004-2005 – på olika vägar försöka 

identifiera och få fram uppgifter om de okända 17.
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Tillfrågade äldre slavister med Stockholmsbakgrund kunde inte hjälpa. 

Det visade sig att de hade påbörjat sina studier just i slutet av det 50-tal som 

framstod som så utsuddat ur det kollektiva minnet. Det började stå klart att 

bilden till sin väsentliga del föreställde en för alla obekant generation av sla-

vister och ryskstuderande. Det finns många som kan berätta om 60-talet på in-

stitutionen – men det verkade som om just ingen kunde hjälpa med att ge sub-

stans och kontur åt 50-talet, i en stund när stöttepelarna i en äldre generation 

– Nils Åke Nilsson, Henrik Birnbaum, Anders Sjöberg, Stella Thomasson – alla 

var borta.

Nu var det dags att bedriva detektivarbete. Det gällde att komma bortom 

Barbro Nilssons utmärkta sammanfattning av institutionens historia till dess 

femtioårsjubileum 1994 som lämnar viktig information om hur allt blev till 

men inte närmare fördjupar sig i 50-talet. Mina aningar sade mig – utifrån klä-

derna och utifrån de fyra igenkändas ålder – att fotot borde ha tagits vid något 

högtidligt tillfälle på institutionen mellan åren 1953 och 1957.

Kanske kunde tentamenslängderna från Stockholms högskola på Riksar-

kivet leda mig fram till överlevande tidsvittnen? Bara cirka 50 år hade ju förflu-

tit, då måste inte så få unga studenter från den tiden ännu vara kvar i livet. Här 

fick jag nu ett antal tenterade på olika nivåer att försöka leta rätt på i samtiden. 

Telefonkataloger och mantalsregister konsulterades – och snart genomförde 

jag en serie telefonintervjuer som successivt började ge napp och frammana 

en bild av vad som förevarit i huset vid Drottninggatan under de år som ingen 

aktiv slavist längre hade någon kännedom om.

Till hjälp kom också på institutionen bevarade protokoll från högre se-

minarier ända från starten fram till 60-talets begynnelse som Elisabeth Löf-

strand var vänlig att lämna ut till mig. Det är ett faktum att också de gamla ten-

tamenslängderna visade sig ta slut där, vilket väl är symptomatiskt: nu blev det 

en ny ordning, med högskolan snart omdöpt till universitet.

Så småningom hittade jag äntligen fram till någon som suddigt mindes 

festen som gett upphov till fotografiet och som också kunde känna igen sig 

själv i bild. Jag fortsatte att nysta. Det var ingen lätt uppgift – för det framkom 

att studenterna vid denna tid i rätt ringa utsträckning hade känt varandra. Man 

bedrev sina studier individuellt och om man dessutom, som flera stycken, kom 
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från fyra års  ryskstudier vid Nya Elementarskolan deltog man inte så aktivt i 

undervisningen eftersom man hade så mycket gratis.

Det blev mer och mer klart att fotot måste ha tagits vid luciatid 1955. 

Minnesbitar fogades till varandra. Professor Arumaa skulle ha hållit en före-

läsning i populär form. En amatörfilm från en resa genom Polen på 30-talet 

skulle ha visats. Man skulle ha sjungit ryska visor. Det skulle ha bjudits på en i 

biblioteket verksam fru Thams hemlagade blinyer, varpå följde en väldig, flug-

svampslik röd tårta som dessert; någon ironiserade om att den kanske inte 

passade sig eftersom den var ”kommunistisk”.

Det framgick att de 21 på fotot utgjorde i stort sett hela institutionen vid 

den aktuella tidpunkten. Några prominenta lärare saknades  givetvis: Nils Åke 

Nilsson, Astrid Baecklund, Henrik Birnbaum, Birger Calleman, Emil Walter 

och Józef Trypu!ko (som just hade efterträtt Zbigniew Folejewski som lärare i 

polska). Det kunde tyckas oerhört idylliskt – men det var också mycket in-

stängt. Det framkom att de som varit med såg lite olika på den saken. Politik 

som samtalsämne var nästan tabu. Mycket uppfattades som ”hemligt”. Atmo-

sfären var speciell. Där fanns, som sagt, ingen djupare sammanhållning bland 

studenterna. Den forskning som bedrevs på institutet var koncentrerad kring 

äldre språkhistoria.

Plötsligt insåg jag att bilden faktiskt var historisk i en djupare mening. 

Den togs vid en historisk gränslinje, bara två månader innan Nikita Chrusjtjov 

höll sitt hemliga tal om Stalins brott vid den tjugonde partikongressen. Sedan, 

när talets innehåll väl började läcka ut, begynte ju det ”östeuropeiska” uppro-

ret – först i Pozna" under sommaren, så i Budapest på hösten. Efter våren 

1956 blev ingenting mer sig likt i Europa. Den stalinistiska monoliten kracke-

lerade. Dörren till Sovjetunionen öppnades på glänt. Det blev möjligt att resa 

dit, kontakterna vidgades mellan ”öst” och ”väst”. Militära tolkskolor inrättades 

som plötsligt försåg de slaviska institutionerna med nya, högambitiösa studen-

ter. Snart trädde hela min egen generation av blivande slavister till, den som 

idag besätter våra lärostolar.

Det är väl så att just den gränslinjen bidrar till att göra det så svårt att 

minnas den äldre historien. Det levdes ett helt annat liv på Ryska institutet 

dessförinnan. Det var präglat av stor politisk försiktighet, av kallakrigsångest 

och spionrädsla. Decemberfesten och den röda tårtan 1955 kan sägas  ha be-
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seglat den gamla tiden, här sattes egentligen punkt för tio år av ryskstudier i 

skuggan av Josef Stalin.

Låt oss titta lite närmare på bilden. Vilka var de historiska 17, vid sidan 

om de fyra kända?

Längst fram till vänster ser vi Lilian Axner som kom från fyra 

års ryskstudier under Birger Calleman på Nya elementarsko-

lan. Hon visade sig ha blivit gymnasielärare i språk i Älmhult. 

Sanningen var ju att Nya elementar varje år försåg institutet 

med nya studenter. Ett betyg kunde de kvittera ut direkt på sitt 

studentbetyg i ryska. Jag hann träffa Lilian Axner, nyss som 

pensionär återbördad till Stockholm, innan hon dog 2006.

Vid Lilian Axners sida sitter Doris Pennar, estniska på fädernet, tillhörig 

den kända ryska mecenatsläkten Morozov på mödernet. 

Hennes farfar hette Ivan, han var kusin med den berömde 

Savva. Hon hade läst ryska på Wallin-Åhlinska gymnasiet för 

Lennart Wikland. Idag är hon pensionerad gymnasielärare i 

språk från Franska skolan och Enskilda gymnasiet, ännu i 

full gång med privatundervisning och nära kontakter med 

släkten i Moskva.

I mitten i främre raden ses Björn Hallström som gällde 

för att vara den unga exceptionella talangen. Han förefal-

ler ha varit lika effektivt lyckosam i nästan allt han företog 

sig. Han hade kommit till ryskan via ett intresse för ryskt 

måleri och rysk arkitektur och lärde in språket på häp-

nadsväckande kort tid. Han blev själv en framstående 

konstnär, men framför allt professor på Nationalmuseum 

med konservering som specialitet. Han kom att skriva sin 

lic-uppsats  i konsthistoria om de unika petersburgska arkitekturskisser från 

1700-talet som förvaras på Nationalmuseum. Någon karakteriserade honom i 

samtal med mig som ”extremt begåvad, extremt äregirig och extremt flitig”. Be-

tecknande nog var han en av de mycket få studenter som under professor 

Arumaas sjutton år på institutionen lyckades erövra en trea med spets; det 

tycks ha skett bara några dagar efter det att bilden togs.
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Näst längst ut till höger sitter Barbro Nohrstedt, då Mohlin, 

nära vän till Lilian Axner alltsedan den dag hösten 1951 då de 

båda börjat läsa ryska på Nya Elementarskolan. Barbro Nohrstedt 

är idag pensionerad bibliotekarie.

Längst ut på kanten återfinns mannen som tog bilden, Peter 

Pfab. I hans hand kan man skönja blixtutlösaren. Han – som 

dog dagen före sin 90-årsdag i september 2006 – berättade 

för mig att det var hans vän Hallström och han själv som 

tillsammans tagit initiativet till fotograferandet. I mycket var 

han nog Hallströms motsats. Han skyndade långsamt och 

tenterade för de tre betygen först 1957. Därför dröjde det 

också innan jag – via tentamenslängderna – hittade fram till honom. Han var 

svårnåbar på telefon men svarade till slut på ett brev, varvid han karakterisera-

de sig som ”den stirrige fånen” i bildens hörn. Han kom ur en känd balttysk 

släkt från Riga. Han hade sjökaptensexamen och hade arbetat med segelsöm-

nad; så småningom kom han att bygga ett par båtar. Senare blev han fil lic i 

etnografi men han kom att försörja sig som allt-i-allo på Institutionen för håll-

fasthetslära på Tekniska Högskolan – ett invandraröde. De som minns honom 

karakteriserar honom som originell, med ett välutvecklat sinne för humor.

Längst upp till vänster står Allan Hodell. Han var också svår-

identifierad – tills jag fick ett telefonnummer i handen och 

det plötsligt visade sig att hans dotter bor i vårt eget närom-

råde i Ekensberg, bara några hus bort. Hodells profil var lite 

avvikande i sammanhanget. Han arbetade som prokurist på 

Wicander-koncernen. Han bedrev – likaså utdragna – språk-

studier parallellt med sitt krävande arbete. Kanske hade hans 

ställning hos ”Kork-Wicander” bidragit till att han slog sig på ryskan: han hade 

fungerat som direktörsassistent åt den ryskspråkige Wicander, han var väl be-

kant med dennes ryska änka som ännu fanns i livet. Hodell har en cigarrett i 

handen på bilden. Han rökte för mycket, slet hårt på sig och kom att dö i för-

tid.

Mannen vid Hodells sida är fortfarande en gåta. Han tycks 

inte ha tillhört de studerande på institutet, mycket tyder på att 

han var den medbjudne ryss – måhända rentav Sovjetryss? - som 
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någon tycker sig minnas från kvällen. Kanske var det naturligt att han i så fall 

kom att stå i bildens utkant - bredvid rökaren Hodell?

Framför pelaren ser vi Stella Dahlgren, gift Thomasson, insti-

tutionens ”röda” lärarinna, med rysk geografi och ryskt han-

delsspråk som specialitet. Hon hade funnits med från starten 

som en av institutionens allra första ryskstuderande. Det fak-

tum att Stella Thomasson, med sitt Sovjetvurmande, står så 

nära ”ryssen” kan måhända peka i en viss bestämd riktning.

Vid Stella Thomassons sida står Anders Sjöberg med 

blicken just på henne. Kameran ljuger inte. Han hade alltid ett 

gott öga till sin kollega. Han var redan delvis  förankrad på För-

svarets Radioanstalt, där han som så många andra av de rysk-

kunniga sysslade med topphemlig avlyssning och kryptering. 

1967 kom han alltså att efterträda professor Arumaa. Hans doktorander skrev 

företrädesvis – som han själv – om gamla ryska handskrifter i svenska arkiv.

Från en upphöjd position blickar Jean Ebert mot oss, snett bak-

om Sjöberg. Han tog till skillnad från övriga studenter på bilden 

bara två betyg. Så småningom landade han på Svenska institutet.

Det är Arumaa, den blide professorn, som står 

bredvid sin blivande efterträdare. Han var flykting 

från Estland, en gedigen forskare, 1950 kallad till professorsstolen 

i Stockholm. Hans stora vetenskapliga insats blev den urslaviska 

grammatik han under Stockholmsåren utarbetade.

Snett bakom Arumaa anas, lätt skymd, Ilse Clausnitzer, flykting 

från Tyskland, vegetarian med vänsterinriktning. Hon gav ut en 

”Makrobiotisk hälsolära” där hon föreskrev speciella grönsaksdie-

ter. Hon var starkt österländskt inspirerad i sina kostråd – som 

faktiskt fortfarande sprids på nätet. I mycket gick hon tillbaka på 

det kinesiska yin-yang-tänkandet: när man t ex vispade ihop en smet borde 

man, framhöll hon, se till att röra vispen än åt vänster, än åt höger för att få 

maximal yin-yang-balans  i kakan. Trots sitt hälsoengagemang gick hon tidigt 

bort.
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Till höger om Arumaa vänder Greta Hjelm sin profil mot 

oss. Hon var en ganska flitig översättare från ryska och polska som 

en tid hade upprätthållit en amanuenstjänst på institutet.

Snett bakom henne ses  Lennart Roos som hade läst 

ryska för Karl Axnäs på Norra Real innan han kom till 

Ryska institutet. Han hade vid den här tidpunkten efterträtt Hjelm 

som amanuens. Han blev så småningom skolrektor i Österåker.

Till höger om Lennart Roos står Barbara Thunberg, 

invandrad tyska, gift med en svensk. Hon tog sina tre betyg re-

dan 1952, gick regelbundet på professor Arumaas  seminarier 

och ville gärna fortsätta på högre nivå – men så kom barn och 

annat emellan. Samtidigt är det ett faktum att hon inte fick nå-

gon riktig uppmuntran. Hon hade dock ett gott förhållande till 

både Arumaa och Nils Åke Nilsson. När hon skulle förhöras av professorn fick 

hon lugnande ord av docenten Nilsson: Var inte rädd - han har ännu aldrig 

underkänt någon! Hon minns det som igår.

Något bakom Thunberg ser vi Allan Kull. Han hade varit svensk 

marinattaché i Warszawa 1947-50 och tjänstgjorde nu vid marin-

staben. Han var mycket språkkunnig, fick så småningom kom-

mendörkaptens grad. Vid själva sekelskiftet, år 2000, dog han vid 

99 års ålder.

Sergej Rittenberg, vår konversationslärare med sin ly-

sande ryska, står därnäst. Han var mannen som hade lika nära 

till de litterära emigranterna i Paris och Princeton som till det 

intellektuella Leningrad, han blev så småningom – drastiskt 

uttryckt – den levande länken mellan Anna Achmatova och 

Nina Berberova.

Bakom honom står, något skymd, Gunnar Hallgrim som levere-

rade filmen som visades (och som egentligen berättade om hans 

egna föräldrars förkrigsresa genom Centraleuropa). Han blev 

språklärare på Kungsholmens och därefter Spånga gymnasium.

Så skönjs svagt Gerd Erikssons profil. Hon var perma-

nent närvarande på alla högre seminarier, hyperkänslig och brett 

språkbegåvad. 1967 doktorerade hon på en avhandling om variatio-
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ner på stammen prav- i olika slaviska språk. Den skrevs originellt nog på 

franska. På grund av hennes känslighet för kritik skall disputationsakten ha 

blivit en smula dramatisk.

Bredvid Gerd Eriksson anas den lätt skymda Vera Sjöholm 

som blev gymnasieadjunkt i språk som så många andra.

Längst ut till höger står till sist Hugo Ärnfast som 

redan befann sig mitt uppe i en UD-karriär, med by-

råchefs grad. Han var bl a mycket intresserad av de pågående 

utgrävningarna i Novgorod. Efterhand erhöll han ambassa-

dörsposter i Nya Zeeland, Pakistan och Colombia. Han omkom 

på 1970-talet i samband med en drunkningsolycka i Bogotà.

Jag kunde konstatera att dessa studenter och slavister framför allt sön-

derföll i fyra olika grupper: immigranterna från Baltikum, med tunga erfaren-

heter av sovjetisk ockupation och dramatisk flykt, anställda vid UD och inom 

försvaret, alltså diplomater och militärer med sekretessbetonade tjänster, väns-

termänniskorna med positivt intresse för Sovjetunionen och, till slut, de bli-

vande adjunkterna, gärna skolade redan i gymnasiet av lärare som Calleman, 

Axnäs och Wikland.

Det var slutsatserna jag hade kommit fram till om de ”okända”. Men nu 

visade det sig att jag inte kunde sätta punkt där. Jag hade erhållit ny kunskap 

om professor Arumaas tid, dess inledande år, det tidiga 50-talet. Det kändes 

inte tillräckligt: varför inte söka få fram mer om 40-talet? Det hade visat sig att 

inte så få av tentanderna från detta institutionens första decennium ännu var i 

livet. Jag ville höra mer av dem – och framför allt få ett precist svar på frågan: 

Hur kom allting igång?
2.

Grundläggande fakta hade jag redan från Barbro Nilssons översikt. Nu gällde 

det att tillägna sig lite mer av konkreta vittnesbörd och personliga intryck.

Det hela började alltså 1944. Sovjetunionen höll på att vinna kriget. Det 

bidrog till ett växande intresse för ryska språket och rysk kultur – både hos 

statsmakterna och hos gemene man. Beslut om inrättandet av ett Ryskt institut 

vid Stockholms högskola fattades definitivt i Stockholms stads drätselnämnd 

den 21 november 1944, sedan borgarrådet Zeth Höglund, känd vänsterman, 
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väckt förslag därom. Faktum är att institutet då redan, i liten skala, hade inlett 

sin verksamhet, med lokaler på Uggleviksgatan 11. Redan den 15 november 

hölls nämligen ett första seminarium under ledning av Knut Knutsson, slavist 

från Lund, nu 1:e stadsbibliotekarie i Stockholm, som kallats till tjänsten som 

t f professor. Knutsson kom så småningom att undervisa i fornkyrkoslaviska 

och slavisk ljudhistoria.

Vid det första proseminariet satt Stella Dahlgren – som hon ännu hette – 

sekreterare. Närvarande, en av 14 personer, var Marianne Engwall. Idag är hon 

87 år, då var hon 21. Hon hade börjat studera ryska privat redan som 15-åring 

för sin ingifta ryska moster Gaina Cedergren, som så småningom också hon en 

tid anslöt sig till seminarierna och därefter inte minst gjorde sig känd som 

rysklärare på kvällskurser i Stockholm. Marianne måste ha varit en ovanlig 

tonåring: hon kände starkt för kyrkslaviskan som hon gripits av redan som 

barn under påskmässorna i den ortodoxa kyrkan på Birger Jarlsgatan.

Gaina Cedergren är uppenbarligen en nyckelperson om man vill förstå 

hur ryskintresset dessa år tändes i Stockholm. Hon stod bakom litterärt-kultu-

rella mottagningar i Rysslands tecken, med starkt judiskt inslag. Här dracks ur 

samovar och bjöds på kålpiroger. Här lästes dikter och sjöngs ryska visor. Man 

spelade enaktare av Anton Tjechov. Den emigrantkrets som samlades i hennes 

hem tycks ha haft sin påtryckande betydelse när Tjechov nu äntligen, under 

tidigt 40-tal, fick sitt genombrott på svensk scen.

Redan 1942 hade Astrid Baecklund, nydisputerad från Uppsala (med ing-

en mindre än Roman Jakobson som opponent), börjat undervisa i ryska på 

Stockholms högskola. Efterhand startade hon en skrivkurs och initierade se-

minarier i ”nutidsryska”. Hon var smart och kompetent, en ovanlig kvinna för 

sin tid, engagerad i både språk och litteratur, redan öppen för Pragskolans teo-

rier. Hon skall inte ha varit någon pedagogisk begåvning men hon hade idéer. 

Bland hennes elever från starten 1942 fanns Marianne Engwall – liksom Mari-

annes väninna Lisbeth Geber, också hon skolad hos Gaina Cedergren, och 

Stella Dahlgren (engagerad clartéist och flygbladsutdelare, väckt av slaget om 

Stalingrad).

1944, när allting började på allvar, gav Baecklund ut en volym med ryska 

litterära samtidstexter – av bl a Babel, Olesja och Pilnjak – med ordkommenta-

rer. Den visade på hennes goda omdöme. Men utförandet var slarvigt, inled-
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ningen och författarpresentationerna var avfattade på en form av ”svensk” rys-

ka som borde ha språkgranskats av en infödd. Baecklund hade gärna bråttom.

På det andra proseminariet hösten 1944 fanns också Lisbeth Geber med. 

Hon hade ett genuint ryskt litteraturintresse med sig hemifrån, som dotter till 

bokförläggaren Nils Geber. Hon kunde – och kan än idag – minnas mottag-

ningen i hemmet för Ivan Bunin i samband med dennes Nobelpris 1933. Se-

minariedeltagarna utgjorde – under Knutssons ledning – en mycket liten krets. 

Ytterligare en i gruppen var Wilhelm Carlgren som arbetade halvtid på UD 

(och så småningom blev chef för UD:s bibliotek, med professors namn). Han 

kunde i våra samtal vagt minnas att han vid ett av seminarierna talade om Ki-

rill Turovskijs homilier. Stella Dahlgren var fortlöpande sekreterare.

Så småningom, i maj 1945, genomfördes institutionens första tentamen. 

Här erövrades ett betyg - med spets - av Valentin Mauronen, kommen till Sve-

rige året innan med Stella Polaris som fraktade hit hela den finska underrät-

telsetjänsten, 700 man, under trycket österifrån. Han var en mycket skicklig 

krypterare på Försvarets  Radioanstalt som blev en av Sveriges första pro-

grammerare.

Fredssommaren 1945 bjöd den språkengagerade familjen Allwood (med 

ryskintresserad son) in institutets  lilla studentgrupp till en sommarkurs i Mull-

sjö. Gaina Cedergren stod för två veckors intensiv språkträning. Marianne 

Engwall och Lisbeth Geber fanns på plats – liksom Eva Markgren (med rysk 

mor), blivande gymnasielärare, Alf Edeen (så småningom etablerad Sovjetex-

pert på Utrikespolitiska Institutet) och Gunnar Jacobsson, med ryskstudier i 

Lund bakom sig, nu verksam på Radioanstalten, så småningom legendarisk 

professor i slaviska språk i Göteborg. Stämningen var lätt euforisk och aningen 

Sovjetromantisk: bland visorna som sjöngs under den livfulla samvaron var 

inte bara ”Stenka Razin” utan också ”Komsomolskaja molodjozj”.

I september 1945 tenterade Lisbeth Geber och Stella Dahlgren samma 

dag för två betyg. Geber minns att hon kom upp på en särskilt svår passage i 

Gogols Revisorn. Det blev ändå spets för dem båda. De hade planer på att fort-

sätta på högre nivåer, forskning lockade. Men för Geber blev det snart stopp 

eftersom hon gifte sig och fick barn och så småningom sökte sig en annan yr-

kesväg. Schemat på institutet var nu mer ordnat än tidigare. Zbigniew Fole-

jewski undervisade i polska (det hade han börjat med på Stockholms högskola 
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redan 1937), Ivan #ajkovi! (född i Petersburg) lärde ut serbokroatiska. Institu-

tet hade en direktion som bestod av högskolans rektor Sven Thunberg och ett 

antal professorer av vilka flera hade klara Sovjetsympatier, som Gunnar Myrdal 

och Einar Tegen, tillika medlemmar av Vänskapsförbundet.

Nu hände något stort. Till institutet knöts som chef Nils Åke Nilsson. Han 

hade arbetat ett drygt år på svenska ambassaden i Moskva och sedan ”lissat” i 

Uppsala. Egentligen hade han Lundabakgrund, hans gymnasielärare i ryska 

Mihaïl Handamirov (Michail Chandamirov) hade väckt hans intresse för rysk 

litteratur. I denna stund övervägde han en framtid som journalist, på ambassa-

den hade han varit ”tidningsläsare”. Men inför erbjudandet att – på basis  av 

Sovjetkännaren och diplomaten Nils Linds ryska bokdonation till högskolan – 

bygga upp ett större bibliotek och bli ansvarig för detta beslöt han sig för att 

slå till. Det betydde att han valde vetenskapen framför journalistiken. Han 

skulle bli den store introduktören av rysk litteratur i Sverige, verksam både 

som forskare och popularisator. Man kan säga att han i god mening kom att 

förena alla sina roller. Som textanalytiker skrev han alltid med lätt hand, utgick 

från sin säkra intuition hellre än från färdiga vetenskapliga mallar.

Det skall snabbt ha uppstått ett rivalitetsförhållande mellan Nilsson och 

Baecklund. Båda fokuserade på Pusjkin – krocken var ofrånkomlig. Baecklund 

höll textkurser än kring Boris Godunov, än kring Jevgenij Onegin. Nilsson var 

snart i gång med föreläsningar i den ryska litteraturens historia. Det kan före-

falla som om han såg henne – med den språkvetenskapliga inriktning hon ini-

tialt hade valt – som en dilettant på det litterära området. Till saken hör att 

hon inte riktigt uppträdde som andra kvinnor på 1940-talet, hon kunde upp-

fattas som utmanande och expansiv.

Nils Åke Nilsson tog mycket aktiv del i professor Knutssons seminarier. 

Han gjorde både litteraturhistoriska och lingvistiska inlägg. Han inledde över-

huvud en intensiv aktivitet för att sprida kunskap i Sverige om rysk litteratur 

och kultur. Han startade nu regelbunden utgivning av ”Meddelanden från 

Ryska institutet vid Stockholms högskola”, stenciler som till ett pris av två 

kronor regelbundet informerade om nyinköpt litteratur, om nyutkomna böcker 

i Sovjetunionen och också inrymde översättningar i litet format (något senare 

bl a en dikt av Boris Pasternak, just föreslagen till Nobelpriset) och lingvistiska 

bidrag, företrädesvis  av den mycket begåvade unge studenten Henrik Birn-
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baum. Det var en liten värld: Birnbaum var inneboende hos familjen Geber. 

Snart blev han amanuens.

Nilsson satt i redaktionen för Sovjet i bild (tidigare, från 1944, Ryssland i 

bild) som i häftesform lämnade fyllig information – som bands till böcker – om 

rysk och sovjetisk kultur och politik, med Tidens förlag som utgivare. Han 

skrev också om Sovjetlitteraturen för Europas litteraturhistoria 1918-1939; hans 

bidrag gavs  snart ut separat i bokform under titeln Sovjetrysk litteratur 1917-

1947. Till allt detta kom att han instiftade Tidens ryska klassikerserie, med 

översättningar av klassisk och modern litteratur i mindre format, alltid försed-

da med utomordentligt instruktiva och välformulerade förord av hans hand.

Någon, särskilt ur emigrantmiljöerna, kunde tycka att Nils Åke Nilssons 

litteraturföreläsningar var ”röda”. Det måste sägas att han vid denna tid talade 

och skrev om Sovjetunionen på något sovjetiska villkor. Ord som ”förtryck”, 

”diktatur”, ”ofrihet” och ”censur” var aldrig aktuella.

1947 började Nilsson från institutet sända ut en mer påkostad och mer 

seriös publikation med namnet Rysk bokrevy. Den innehöll bokpresentationer, 

recensioner, bibliografiska översikter och översättningar och kom med upp till 

tre nummer per år – fram till 1951.

Bland studenterna fanns inte bara emigranter och uttalade Sovjetvänner. 

Här ingick också delar av en tongivande grupp socialdemokratiska studenter 

vid högskolan. Till dem hörde Marianne Engwalls blivande make Bo Kärre 

som tog sina tre betyg 1947 samtidigt som han studerade till civilekonom vid 

Handelshögskolan (där Alexander de Roubetz var hans rysklärare). 1949 blev 

han ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer, i den egenskapen ordnade 

han in sin vän Olof Palme i studentpolitiken. Marianne Engwall blev senare – 

under namnet Kärre – en känd journalist på Dagens Nyheter. Bo Kärre slutade 

som chef för SIDA, det svenska biståndsorganet.

Den 14 februari 1947 hade det första proseminariet hållits i nya lokaler 

på Drottninggatan. Det skulle bli Ryska institutets adress för mer än 20 år 

framåt. Hösten 1947 inträffade en annan förändring. Knutsson ersattes som t f 

professor av Gunnar Gunnarsson som på det sättet en tid ”dubblerade” sin 

Uppsalaprofessur. Samarbetet med systerinstitutionen i Uppsala blev nu, av 

naturliga skäl, livligt. Gunnar Jacobsson – som gärna var med på seminarierna 

i Stockholm - disputerade i Uppsala på en avhandling om ordet ”leto” i olika 
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slaviska språk, samtidigt blev detta första volymen i Ryska institutets  nyinstif-

tade slaviska Acta-serie. Några gånger avreste hela seminariet till Uppsala och 

anslöt sig till Gunnarssons ordinarie seminarium. Så skedde t ex våren 1948, 

när man av naturliga skäl ville närvara vid Zbigniew Folejewskis lic-ventilation. 

Han försvarade ett arbete om dialektismer hos bondeförfattaren W$adys$aw 

Orkan (som befanns så gediget att det, något utvidgat, snart också kunde pre-

senteras som doktorsavhandling).

Folejewski hade nu värvats till Uppsala; Apollonia Za$uska-Strömberg 

som bistått honom på Stockholms högskola redan i slutet av 1930-talet blev 

hans naturliga ersättare på institutet.

Bland studenterna som under dessa år läste vid Ryska institutet eller fö-

rekom på de högre seminarierna kan nämnas Erna Eng, Alexandra Eiche, 

Sven Georg Lundqvist, Andris Blekte, Bengt Beckman, Hans Rausing, Arnold 

Francke, Els  Oksaar och Anders Sjöberg. Erna Eng hade läst för de Roubetz 

på Nya elementar (som hade gamla rysktraditioner sedan Anton Karlgrens tid 

på 10-talet). Hon blev så småningom känd som förebilden till Maja Gräddnos i 

sin man Gösta Knutssons böcker om Pelle Svanslös. Alexandra Eiche var en 

sibiriskfödd lettiska med egna minnen av Petrograd 1917 som tidigt kopplats 

in på arbetet med den rysk-svenska ordbok som snart gavs ut med professor 

Gunnarssons namn på omslaget men med Uppsalaslavisten Staffan Dahl som 

egentlig huvudredaktör; så småningom blev hon en uppskattad lärare på insti-

tutionen. Sven Georg Lundqvist hade studerat ryska tillsammans med Nils 

Åke Nilsson i Lund och fått ett besläktat intresse för rysk litteratur. Han hade 

avhandlingsplaner och skrev om ryska författare i Svensk Uppslagsbok. Hans 

karriär tog dock plötsligt en annan vändning, när han försvann till reklam-

branschen. Andris Blekte hade flytt från Lettland: hans väg ledde till teatern, 

där han gjorde sig ett namn som mimare men också som regissör. Bengt 

Beckman blev krypteringsexpert på Radioanstalten, längre fram kom han ock-

så att lägga fram en lic-uppsats på institutionen i anslutning till sitt krypte-

ringsarbete. Hans Rausing skulle tillsammans med sin far komma att lansera 

mjölkpaketet Tetra Pak och därmed bli en av världens rikaste män. Han minns 

än idag sin tvåbetygstentamen för professor Gunnarsson våren 1948: den rör-

de bl a stammen vlad- och betydelsen hos det ryska stadsnamnet Vladivostok. 

Arnold Francke blev – som språklärare på Norra Latin – känd inte minst för en 
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flitigt använd fransk vokabelsamling; han var en trägen seminariedeltagare. Els 

Oksaar, flykting från Estland, blev en internationellt känd språkforskare, pro-

fessor i allmän och jämförande språkvetenskap i Hamburg. Anders Sjöberg 

fanns med hela tiden på institutionen fram till sin långa professorstjänstgö-

ring. Så småningom ärvde han Stella Thomassons uppgift som sekreterare på 

seminarierna.

Någon gång kom Carl Göran Regnéll på besök. Han var en lovande ling-

vist som sidesteppats av professor Falk i Lund efter en strålande doktorsav-

handling om slaviska verbaspekter. Möjligen sonderade han arbetsmöjlighe-

terna i Stockholm. Snart hade han inlett en helt ny och mycket framgångsrik 

karriär inom bankvärlden.

Hösten 1948 tillsattes äntligen en ordinarie professor i slaviska språk. Det 

blev ingen mindre än den från Berlin inkallade, välrenommerade etymologen 

Max Vasmer, initiativtagare till och redaktör för Zeitschrift für slavische Philolo-

gie. Han satte fart på seminarierna, där han själv än talade om den gamla Nes-

torskrönikan, än om Miko$aj Rejs poesi. Han höll egna föreläsningar om såväl 

fornrysk litteratur som polsk ljudlära. Redan efter några månader, i början av 

1949, stod han bakom institutionens två första disputationer. Det var viktigt för 

honom. Han ville snabbt få igång forskning, inspirera och väcka.

Carl Lokrantz fick nu lägga fram ett lic-arbete om s  k progressiv palatali-

sering. Bakom sig hade han studier i Lund och sedan bl a arbete under kriget 

på svenska ambassaden i Sofia och en översättning (gjord i Sofia i väntan på 

att få komma hem) av en roman av Jordan Jovkov, utgiven 1948.

Samtidigt kom Clara Thörnqvist att försvara en diger doktorsavhandling 

om nordiska lånord i ryskan som hon hade arbetat länge på. Hon råkar faktiskt 

ha varit min mammas syssling, med en ganska märklig bakgrund. Redan som 

19-åring hade hon avlagt en fil mag-examen i ryska i Lund 1916, vid 26 års ål-

der blev hon 1922 licentiat i samma Lund – med Sigurd Agrell som sin lärare. 

Under 1920-talet bedrev hon studier i rysk språkhistoria i Brno och Berlin och 

kom så tidigt i kontakt med Max Vasmer. Under hans handledning skrev hon 

några artiklar för Zeitschrift für slavische Philologie om lånord. 1929 var hon 

”tjeckisk statsstipendiat” vid den I:a internationella slavistkongressen i Prag: 

på det sättet upplevde hon alltså den internationella slavistikens födelse och 

kom därtill tio år före Astrid Baecklund i beröring med Roman Jakobson. 
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Återbördad till Sverige på 1930-talet översatte hon ett par tjeckiska radiopjäser 

och presenterade ett antal tjeckiska författarskap i Nordisk Familjebok. Hennes 

etymologiska avhandlingsarbete förefaller nu ha planat ut, utan den levande 

kontakten med Vasmer. En ytterligt lovande slavistkarriär höll på att gå i stå. 

Hon försörjde sig som bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket – och som lära-

re (från 1943) i ryska vid Handelshögskolan - i Göteborg. I det läget måste 

Vasmers installation i Stockholm ha kommit som en uppenbarelse. Hon be-

hövde honom – och han behövde henne. Äntligen kunde avhandlingen efter 

20 år slutföras. Hoppet var åter väckt om en framtid som slavist.

Som försteopponent inkallades Knut Knutsson, andreopponent blev 

Nilsson. Knutsson hade själv skrivit i ett besläktat ämne: om de germanska 

lånorden i slaviska språk. Han for hårt fram med avhandlingen - som absolut 

hade förtjänat ett bättre öde. Den tredje kvinnliga doktorn i slaviska språk i 

Sverige, en kvinnopionjär med tidig internationell utblick, blev godkänd (med 

betyget Ba) främst därför att hon i betygsnämnden fick stöd av en framstående 

språkprofessor som Erik Wellander. Hennes karriärchanser var med detta 

stäckta, hennes docentdrömmar slagna i spillror. Hon återvände till en tillba-

kadragen bibliotekarietillvaro i Göteborg.

Snart disputerade Nils Åke Nilsson i Uppsala på en avhandling om Apol-

lonius-berättelsen i de slaviska litteraturerna (som inflöt i Stockholms Acta-serie 

som nr 3, efter Thörnqvists opus). Det hade nu visat sig att han och Vasmer in-

te kunde dra jämnt, en revirstrid kom - enligt flera vittnen - att utspela sig 

mellan de båda. Vasmer - som satsade hårt på docentur åt Astrid Baecklund - 

hade nu också professor Gunnarsson (i institutionsstyrelsen) emot sig.

På flera sätt ska Vasmer ha känt sig kränkt. Redan på hösten 1949 sökte 

han sig bort från Stockholm, tillbaka till Berlin. Snart tog han en gruvlig re-

vansch. Året efter presenterade han sitt stora, sedermera klassiska etymologis-

ka lexikon i fyra band. Hans insikter i ämnet var måhända en aning större än 

stadsbibliotekarien Knutssons.

Nu inbjöds en landsflyktig arkivarbetare från Tartu, det gamla svenska 

Dorpat, verksam i Lund, till den vakanta professuren. Det var Peeter Arumaa 

som tillträdde i början av 1950, slavist och baltolog i en person, med ett kort 

professorsförflutet i Estland. Han var mild till karaktären, lågmäld och inte på 

minsta sätt stridbar. Samtidigt satt han inne med gedigna kunskaper också om 
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rysk litteratur och rysk litteraturvetenskap. På seminarierna introducerade han 

den ryska formalismen, möjligen var det han som på allvar öppnade Nils Åke 

Nilssons ögon för den s  k formella metod som så småningom i hög grad skulle 

komma att prägla Nilssons egna textstudier.

Detta var högstalinismens tid. På Ryska institutet var det tyst och slutet, 

präglat av tiden. Man fördjupade sig i språkhistoria. Det talade språket var av 

naturliga skäl satt på undantag, eftersom de levande kontakterna med Ryss-

land var så minimala. De högre seminarierna uppvisade dock en språklig 

bredd: här bedrevs under Arumaas ledning baltoslaviska studier, här fördjupa-

de man sig i ukrainska likaväl som i sydslavisk dialektologi. 1950 var Folejewski 

tillbaka som lärare (några år senare skulle han välja att emigrera till USA där 

han inledde en lysande slavistkarriär och slutade som professor i kanadensiska 

Ottawa). Samma år knöts Emil Walter från Uppsala till institutet som lärare i 

tjeckiska. Året efter anställdes Sergej Rittenberg.

I början av 1953, just innan Stalin dog, tog den sedermera berömde Fin-

landsfödde författaren Willy Kyrklund ett betyg för professor Arumaa. Han in-

tog ett slags tredjeståndpunktshållning som dock inte var rent politisk. Han 

uppgav sig i samtal med mig ha varit trött på en överrationell västerländsk civi-

lisation, han sökte efter något annat. Det blev först Ryssland och ryskan. Han 

minns att Arumaa genast började tala litteratur med honom. Frågan ställdes: 

”Vem tror kandidaten var den ryske poet som alla flickor hemma i Estland läs-

te under min skoltid?” Det befanns vara Sergej Jesenin som Kyrklund ganska 

väl kände. Arumaa var imponerad: ”Om kandidaten bekvämar sig med att läsa 

några sidor fornkyrkoslaviska kan kandidaten få tentera av ytterligare ett be-

tyg.” Men ”kandidaten” var inte intresserad. Han ville bort: han reste snart iväg 

till Mellanöstern och fångades av den arabiska kulturen – som också framgår 

av hans böcker. ”Jag var så led vid de västmaktliga värderingarna”, förklarade 

han för mig. Men en smula kunde han ångra sig. Kanske, sade han, borde han 

ha tagit emot Arumaas generösa erbjudande och fortsatt med ryskan.

1954 kom både Henrik Birnbaum och Anders Sjöberg att lägga fram lic-

uppsatser om kyrkslaviska verb. Nils Åke Nilsson gav ut en ny bok i Acta-seri-

en, på franska, om Gogols Petersburgsberättelser och deras bakgrund. En dok-

torsavhandling i tjeckiska, den första i Sverige, försvarades på institutionen 

under något kaotiska former. Det sägs  att avhandlingsförfattaren, Olof 
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Wallmén, hade gått bakom ryggen på professor Gunnarsson som hade dömt ut 

denna hans studie av en tjeckisk örtabokstext. Arumaa accepterade den såle-

des – men den närmast krossades av opponenten Astrid Baecklund. Det är fak-

tiskt en smula oklart om den till slut blev godkänd eller inte. Den gavs ut i 

Acta-serien - vilket kan tyda på att den trots  allt togs till nåder. Samtidigt hän-

de det motsatta i Uppsala. Edvin Öhgren, flitig deltagare i Stockholmssemina-

rierna sedan ett antal år, fick möjlighet att i Uppsala lägga fram en avhandling 

om fornrysk syntax som i Stockholm hade värderats  lågt och som opponenten 

Carin Davidsson också utsatte för en förödande kritik.

Hösten 1955 var det ofta bara två personer närvarande på professor Aru-

maas seminarier. Något fler fanns ändå på plats  när Åke Landström, som tidigt 

inlett sina studier på institutet, i slutet av november, kort innan bilden togs, 

försvarade en lic-uppsats om två ryska suffix: -stvo och -stvie. Landström var 

(med fortsättning in på 70-talet) verksam som lärare på Radioanstalten, av sin 

omgivning känd som mycket försiktig och mycket hemlig. Vid hans ventilation 

var en alldeles ny svensk slavist, som snart skulle framstå som en av dess allra 

största begåvningar, närvarande: den slovenske invandraren Dimitrij Sovré, 

kommen över Norge och därmed uppvisande en lätt norsk accent. Han började 

snart undervisa i serbokroatiska, bara hans (med svåra krigserfarenheter sam-

manhängande) personliga problem omöjliggjorde en storslagen internationell 

forskarkarriär för hans del.

Den 1 februari 1956 framträdde Barbara Thunberg på proseminariet och 

talade, med stöd i en Pravda-artikel från 1949, om hur man under den sena 

stalinismen kommit att betrakta Vladimir Majakovskijs poesi. Hon visade på 

hur Majakovskij stelnat till staty. Det var en aning symboliskt – jämnt tre veck-

or före Chrusjtjovs hemliga avstaliniseringstal, det som på sikt kom att föränd-

ra allt. Kokongen runt Ryska institutet skulle snart sprängas. Studentrekryte-

ringen skulle breddas, kontakter med Ryssland upptas, nuet bryta in i språkhi-

storien. Bilden från december 1955 blir alltså en slutmarkering för det gamla, 

den växer i efterhandsperspektivet ut till ett avsked. En ny tid var inne.

MAGNUS LJUNGGREN
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Föreliggande text är från en föreläsning som hölls den 16 december 2005 då Slaviska 
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